Processó´ de
Diumenge de Rams

El Diumenge de Rams és una festivitat pròpia
de la tradició cristiana que commemora l’arribada
de Jesucrist a Jerusalem per la celebració de la
pasqua jueva.

Festivitats Religioses
a Barcelona

Què és el Diumenge de Rams?
El Diumenge de Rams és una festivitat pròpia
de la tradició cristiana que commemora
l’arribada de Jesucrist a Jerusalem per la
celebració de la pasqua jueva. Segons les
Escriptures, Jesucrist hi va entrar muntant
un burret i va ser rebut amb alegria pels
habitants de la ciutat, que el lloaven alçant
palmes i branques de llorer i olivera. El
Diumenge de Rams és considerat, juntament
amb el Divendres de Dolors, l’inici del cicle
de celebracions de Setmana Santa.

Hermandad Jesús del Gran Poder
y Esperanza Macarena
La processó de la Burreta se celebra des de
l’any 2002 a Barcelona, organitzada per la
Pontiﬁcia y Real Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la Esperanza
Macarena. Aquesta germandat, amb una
antiguitat de 50 anys, forma part del Consell
General de Germandats i Confraries de
l’Arxidiòcesi de Barcelona.

La processó de la Burreta a Barcelona
Una processó és una celebració religiosa en
què es trasllada una o diverses imatges
religioses, sobre els anomenats “passos”, pels
carrers de la ciutat. A Barcelona, la processó
de la Burreta (Diumenge de Rams) té un pas
que representa l’arribada de Jesús a Jerusalem
a cavall d’un burret, d’on li ve el nom popular.
Aquest pas va acompanyat pels membres de la
confraria, que porten palmes i rams, i per una
banda musical.

Quan i on?
Diumenge, 14 d’abril, de 10 a 13 h
Inici i ﬁnal: Parròquia de Sant Agustí
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Propers esdeveniments
Processó Divendres Sant
Vesak – Saga Dawa
Id al-Fitr (Ramadà)
Ioga Day

Festivitats religioses a Barcelona és una
sèrie de fulletons per explicar a les veïnes i
veïns les manifestacions culturals i religioses
que tenen lloc als espais públics de la ciutat.
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Església
de Sant Agustí

Comerç, 44, baixos
08003 Barcelona
T. 93 256 43 42
barcelona.cat/oﬁcina-afers-religiosos

